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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE 

dia 21, na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 

chamada, estavam presentes todos os vereadores. 

por unanimidade. Não havendo matérias para o

EXPEDIENTE: Com a palavra o vereador 

estradas rurais, muitas partes estão em situação critica, relatou saber da grande dificuldade que vem 

enfrentando o município, porém, as estradas necessitam de manutenção. Perguntou aos senhores 

vereadores se sabem se a empresa morro azul está 

conseguir cascalho para manutenção de estradas. S

paradas as atividades, em seguida 

manutenção, apesar de ser um pouco distante para buscá

uma opção. O vereador Márcio informou

Informado pelo Presidente que realmente chegou

IMPRESFORT, porém foi assessorado pelo procurador jurídico não colocar o projeto em pauta, pois, o 

mesmo veio incompleto, faltando impacto orçamentário, e valor

serão acrescidos de juros, e parcelados em 60 vezes, porém não consta valores, 

impacto orçamentário, e valor a ser parcelado 

pessoalmente a Prefeita para pedir o envio do impacto

sim ser aprovado, porém da maneira correta. O vereador Márcio relatou que em relação as dificuldades 

enfrentadas por outros municípios, a situação do

recursos recebidos, serão sanadas varias dí

o país, que grandes empresas como Banco do Brasil,

Após o vereador Gabriel Queiroz disse aguardar o projeto para ser votado. 

Fernando Pereira agradeceu a Deus por mais essa oportunidade

parabenizando a prefeita pelo pagamento dos salários, e pela forma 

município, comentou que a dívida que vai ser deixada é bem menor que se esperava. 

relatou que diante do cenário atual Fortaleza está em situação muito favorável,  vários municípios

houve falar estão em atraso com pagamentos

todos municípios deveriam já estarem programados para efetuar os pagamentos dos s

feito ofício em nome do plenário parabenizando  a senhora Fabian

prestados ao município durante tempo que trabalhou

Fernando, Ernane,  Amaral, Adenilson e Jurubel, par

Ofício em nome do plenário  ao senhor

parabenizando pelos serviços prestados, durante os quatro anos que se passaram.
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REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, realizada às

na Câmara Municipal, Avenida Pedro de Souza Freire, 107, centro, Fortaleza de Minas.

estavam presentes todos os vereadores. Após verificação a ata da reunião anterior

Não havendo matérias para o PEQUENO EXPEDIENTE, 

vereador Márcio Andrade relatou a grande dificuldade em transitar pelas 

estradas rurais, muitas partes estão em situação critica, relatou saber da grande dificuldade que vem 

porém, as estradas necessitam de manutenção. Perguntou aos senhores 

e sabem se a empresa morro azul está disponibilizando cascalho,  se ha

lho para manutenção de estradas. Sendo informado pelo vereador Ferna

 relatou que o senhor Jose Osvaldo ofereceu cascalho para referida 

manutenção, apesar de ser um pouco distante para buscá-lo, mais não encontrando nas proximidades seria 

opção. O vereador Márcio informou sobre projeto que o executivo encaminhou para esta 

ente que realmente chegou o projeto de parcelamento da dívida do município com 

assessorado pelo procurador jurídico não colocar o projeto em pauta, pois, o 

mesmo veio incompleto, faltando impacto orçamentário, e valor a ser parcelado,

serão acrescidos de juros, e parcelados em 60 vezes, porém não consta valores, 

impacto orçamentário, e valor a ser parcelado  acompanhando o projeto de Lei. Informou

a para pedir o envio do impacto orçamentário  e valor, relatou que o projeto precisa 

sim ser aprovado, porém da maneira correta. O vereador Márcio relatou que em relação as dificuldades 

ros municípios, a situação do município de Fortaleza se encontra 

cebidos, serão sanadas varias dívidas. Em seguida informou das dificuldade que vem enfrentando 

como Banco do Brasil, vão fazer cortes, reduzir custos para se adequarem. 

eador Gabriel Queiroz disse aguardar o projeto para ser votado. Em seguida o Vereador 

agradeceu a Deus por mais essa oportunidade, cumprimentou a todos, e solicitou ofício 

parabenizando a prefeita pelo pagamento dos salários, e pela forma valente que

vida que vai ser deixada é bem menor que se esperava. 

relatou que diante do cenário atual Fortaleza está em situação muito favorável,  vários municípios

estão em atraso com pagamentos, e vão até parcelar os salários. Disse em

todos municípios deveriam já estarem programados para efetuar os pagamentos dos s

parabenizando  a senhora Fabiana Hartman pelos excelentes serviços 

tempo que trabalhou na prefeitura. Ofício dos Vereadores

Amaral, Adenilson e Jurubel, para  o senhor Itamar Francisco e Ronaldo Horta. 

ao senhor Aroldo Aguiar, e a senhora Edina Andrade, todos individuais, 

parabenizando pelos serviços prestados, durante os quatro anos que se passaram.
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, realizada às 19:00 horas do 

Fortaleza de Minas. Feita a 

reunião anterior, foi aprovada 

 passou-se ao GRANDE 

relatou a grande dificuldade em transitar pelas 

estradas rurais, muitas partes estão em situação critica, relatou saber da grande dificuldade que vem 

porém, as estradas necessitam de manutenção. Perguntou aos senhores 

,  se ha possibilidade de 

endo informado pelo vereador Fernando  talvez estejam   

aldo ofereceu cascalho para referida 

lo, mais não encontrando nas proximidades seria 

sobre projeto que o executivo encaminhou para esta Casa. 

o projeto de parcelamento da dívida do município com 

assessorado pelo procurador jurídico não colocar o projeto em pauta, pois, o 

a ser parcelado, informou que os valores 

serão acrescidos de juros, e parcelados em 60 vezes, porém não consta valores, então seria necessário o  

. Informou que vai procurar 

e valor, relatou que o projeto precisa 

sim ser aprovado, porém da maneira correta. O vereador Márcio relatou que em relação as dificuldades 

a se encontra  favorável. Devido aos 

das dificuldade que vem enfrentando 

vão fazer cortes, reduzir custos para se adequarem. 

Em seguida o Vereador 

, cumprimentou a todos, e solicitou ofício 

valente que vem conduzindo o 

vida que vai ser deixada é bem menor que se esperava. Após o vereador Evair 

relatou que diante do cenário atual Fortaleza está em situação muito favorável,  vários municípios ao que se 

os salários. Disse em seu entendimento 

todos municípios deveriam já estarem programados para efetuar os pagamentos dos salários. Tendo sido 

a Hartman pelos excelentes serviços 

fício dos Vereadores Evair, 

r Itamar Francisco e Ronaldo Horta. 

Aguiar, e a senhora Edina Andrade, todos individuais, 

parabenizando pelos serviços prestados, durante os quatro anos que se passaram.  O  vereador Evair 
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disse sobre os valores do parcelamento da divida com IMPRESFORT

levantamento, que o mesmo providenciará os valores corretos a serem parcelados. 

Ernane Dias convidou os demais vereadores para irem a usina conversa

madeira para manutenção de pontes e mata burros, sendo informado pelo vereador Márcio que foi solicitado 

um agendamento com o Senhor Ademir, estão aguardando resposta.

senhor Itamar solicitando retirada de entulho em frente ao supermercado HL

relatou  que a retirada está sendo feita diariamente, ocorre que está sendo trocado telhado de residência ao 

lado. Após o vereador  Aparecido Amaral

seguida o vereador Wilson Pereira

através de indicação do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, o mesmo será d

pois veículos novos demoram  necessitar de manutenção

dificuldades. Em seguida o vereador relatou 

requerimento em nome do plenário

conselheira tutelar Margarete após utilização do 

tutelar, estacionou o mesmo como de costume, na garagem da policlínica, no entanto, naquela 

mesma data, às 21:00 horas, à conselheira Josiane recebeu telefonema do Recepcionistas que estava 

de plantão solicitando que fosse retirado o veículo

destinado aos veículos dos médicos. A conselheira se colocou à disposição para a retirada do veículo, 

porém verificou que no estacionamento não tinha vaga disponível p

pelo Conselho Tutelar, e caso tirasse o veículo da vaga, o mesmo ficaria a 

demais situações adversas. O vereador Wilson disse não achar justo deixar os veículos que são de 

propriedade do município desprotegidos

hospital. Em debate entre os vereadores

estacionamento do hospital para os veículos oficiais e não para veículo

dos vereadores , evitaria riscos desnecessários ao Município, pois, caso venha ocorrer qualquer sinistro com 

veículos particulares dentro do estacionamento do hospital, o município certamente seria responsabilizado 

 Após o vereador Adenilson fez ofício em 

agradecendo por indicação de Ônibus Rural 

das estradas rurais. Após o vereador Fernando agradeceu ofício recebido do vereador Ernane e relatou 

grande prazer trabalhar com nobres colegas. 

se a ORDEM DO DIA: Votação em segundo

31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime próprio de previdência dos servidores 

públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas

unanimidade.Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião,
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disse sobre os valores do parcelamento da divida com IMPRESFORT  a prefeita já solicit

levantamento, que o mesmo providenciará os valores corretos a serem parcelados. 

convidou os demais vereadores para irem a usina conversar com o Senhor Ademir, 

es e mata burros, sendo informado pelo vereador Márcio que foi solicitado 

um agendamento com o Senhor Ademir, estão aguardando resposta. O vereador fez requerimento ao 

senhor Itamar solicitando retirada de entulho em frente ao supermercado HL

que a retirada está sendo feita diariamente, ocorre que está sendo trocado telhado de residência ao 

Após o vereador  Aparecido Amaral disse aguardar projeto para ser votado em segundo turno

seguida o vereador Wilson Pereira falou do ônibus rural que o município foi contemplado

através de indicação do Deputado Federal Rodrigo Pacheco, o mesmo será de grande utilidade ao município, 

pois veículos novos demoram  necessitar de manutenção, tendo em vista que o município e

seguida o vereador relatou  fato ocorrido no estacionamento do hospital municipal, 

em nome do plenário à secretária de saúde Edina Andrade

após utilização do veículo do município, que é cedido ao conselho 

mesmo como de costume, na garagem da policlínica, no entanto, naquela 

mesma data, às 21:00 horas, à conselheira Josiane recebeu telefonema do Recepcionistas que estava 

solicitando que fosse retirado o veículo, pois o mesmo estava ocupando a vaga 

veículos dos médicos. A conselheira se colocou à disposição para a retirada do veículo, 

porém verificou que no estacionamento não tinha vaga disponível para estacionar o veículo utilizado 

pelo Conselho Tutelar, e caso tirasse o veículo da vaga, o mesmo ficaria a mercê

O vereador Wilson disse não achar justo deixar os veículos que são de 

desprotegidos, e deixar os veículos particulares ocuparem as vagas 

vereadores, foi questionado a prioridade de disponibilidade das vagas do 

estacionamento do hospital para os veículos oficiais e não para veículos  particulares, o que no ponto de vista 

dos vereadores , evitaria riscos desnecessários ao Município, pois, caso venha ocorrer qualquer sinistro com 

veículos particulares dentro do estacionamento do hospital, o município certamente seria responsabilizado 

Após o vereador Adenilson fez ofício em nome do plenário, ao deputado Rodrigo Pacheco 

Ônibus Rural   ao município .  Em seguida pediu empenho na manutenção 

o vereador Fernando agradeceu ofício recebido do vereador Ernane e relatou 

grande prazer trabalhar com nobres colegas.  Não havendo mais assuntos para o grande expediente 

Votação em segundo turno do projeto de Lei nº 16/16 que di

31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime próprio de previdência dos servidores 

públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas

Votação dos requerimentos apresentados nesta reunião, foram aprovados por unanimidade.
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a prefeita já solicitou ao Senhor Odacir 

levantamento, que o mesmo providenciará os valores corretos a serem parcelados. Em seguida o Vereador 

r com o Senhor Ademir, solicitarem 

es e mata burros, sendo informado pelo vereador Márcio que foi solicitado 

O vereador fez requerimento ao 

senhor Itamar solicitando retirada de entulho em frente ao supermercado HL. Aparte o Presidente 

que a retirada está sendo feita diariamente, ocorre que está sendo trocado telhado de residência ao 

dar projeto para ser votado em segundo turno. Em 

que o município foi contemplado para 2017, 

e grande utilidade ao município, 

, tendo em vista que o município enfrenta grandes 

do hospital municipal,  fez 

à secretária de saúde Edina Andrade, relatando que a 

veículo do município, que é cedido ao conselho 

mesmo como de costume, na garagem da policlínica, no entanto, naquela 

mesma data, às 21:00 horas, à conselheira Josiane recebeu telefonema do Recepcionistas que estava 

, pois o mesmo estava ocupando a vaga  que seria 

veículos dos médicos. A conselheira se colocou à disposição para a retirada do veículo, 

ara estacionar o veículo utilizado 

mercê, exposto ao tempo e 

O vereador Wilson disse não achar justo deixar os veículos que são de 

lares ocuparem as vagas na garagem do 

, foi questionado a prioridade de disponibilidade das vagas do 

s  particulares, o que no ponto de vista 

dos vereadores , evitaria riscos desnecessários ao Município, pois, caso venha ocorrer qualquer sinistro com 

veículos particulares dentro do estacionamento do hospital, o município certamente seria responsabilizado  

o plenário, ao deputado Rodrigo Pacheco 

.  Em seguida pediu empenho na manutenção 

o vereador Fernando agradeceu ofício recebido do vereador Ernane e relatou 

grande expediente passou-

dispõe sobre alteração do art. 

31 e seus parágrafos e incisos  da lei nº 802/2006 que reestrutura o regime próprio de previdência dos servidores 

públicos do município de Fortaleza de Minas e dá outras providências correlatas. Projeto aprovado por 

aprovados por unanimidade. Em 
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seguida o Presidente lembrou a todos d

realizada no dia 28/11 as 18:00 horas, na sede da Câmara.

ordinária do mês de dezembro, a realizar

reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após 

vereadores presentes.   
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seguida o Presidente lembrou a todos de audiência pública a respeito da Lei Orçamentária anual 

realizada no dia 28/11 as 18:00 horas, na sede da Câmara. O Presidente convoc

, a realizar-se no dia 05/12, às 19:00 horas. Nada mais a tratar foi encerrada a 

reunião e para constar foi lavrada a presente ata que após verificada e aprovada será assinada pelos 
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Lei Orçamentária anual  que será 

Presidente convoca para primeira reunião 

a mais a tratar foi encerrada a 

ovada será assinada pelos 


